




 

 

คำนำ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด จัดทำตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด 
โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง 
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนก
รายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดง
ถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ
ดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลการพัฒนา
ท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

********************************** 

 
1.๑. บทนำ 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง
กัน ทั้งในระดับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตตำบลโนนสะอาด 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ประกาศใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  21 กันยายน 2564 ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอ่ืน และการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมาก
ขึ้นอีกด้วย 

 
1.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของโครงการ 
4. เพ่ือการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น 
5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
6. เพ่ือใช้ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  



 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบโดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการ
ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แผนภูมิแสดงข้ันตอน การจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
 เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 
 เสนอร่างแผนการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 
 ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

หน่วยงานอ่ืน 
อปท. 
หน่วยราชการส่วนกลาง 
หน่วยราชการส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นๆ ที่

ดำเนินการในพ้ืนที่ของ 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 



 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนการดำเนินงานในการประสานและบูรณาการการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ส่งผลให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนการดำเนินงานเป็นกรอบในการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
 

******************************* 

 



 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

********************************** 

 
ประกอบด้วย บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

และบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย  
 ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
 จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
 คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  
 จำนวนงบประมาณ  
 คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด 
 หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามแบบ ผด.01 นี้ ต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวน
งบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

แบบ ผด .02 เป็นแบบบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย  

 ยุทธศาสตร์ แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน 
 ลำดับที ่
 โครงการ 
 รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
 งบประมาณ (บาท) 
 สถานที่ดำเนินการ 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจาก ตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุด กันยายนอีกปีหนึ่ง 

 
******************************* 

 



บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่ 

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม  ความมั่นคงภายใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิน่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอพียง 
แผนงานการเกษตร      
1.งานส่งเสริมการเกษตร 13 13.27 305,000 0.77 สป./เกษตรฯ 

รวมตามยุทธศาสตร์ 13 13.27 305,000 0.77 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่ 

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม  ความมั่นคงภายใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน 
                                      ; ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่า เพ่ิมผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยัง่ยืน 
แผนงานการเกษตร      
1. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้ 3 3.06 70,000 0.18 สป./เกษตรฯ 

รวมตามยุทธศาสตร์ 3 3.06 70,000 0.18 
 
 

ผด.01 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่ 

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิน่ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
แผนงานบริหารงานทั่วไป      
1. งานบริหารทั่วไป 13 13.27 1,652,000 4.16 สำนักปลดั 
2. งานบริหารงานคลัง 1 1.02 300,000 0.76 กองคลัง 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั 5 5.10 130,000 0.33 สป./ป้องกันฯ 
แผนงานการศึกษา      
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา -  -  กองการศึกษา 
2. งานระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 14 14.29 8,425,800 21.24 กองการศึกษา 
3. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 1 1.02 65,000 0.16 กองการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข      
๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข -  -  กองสาธารณสุข 
๒. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 11 11.22 210,000 0.53 กองสาธารณสุข 
๓. งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5 5.10 498,905 1.26 กองสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์      
1. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์ 7 7.14 210,000 0.53 สป./สวัสดิการฯ 
แผนงานเคหะและชมุชน      
๑. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน -  -  กองช่าง 
๒. งานไฟฟ้าถนน 5 5.10 500,000 1.26 กองช่าง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      
1. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 3 3.06 130,000 0.33 สป./สวัสดิการฯ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
1. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 6 6.12 7,476,000 18.84 กองช่าง 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่ 

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

แผนงานงบกลาง      
1. งบกลาง 7 7.14 19,514,730 49.18 สป./กค. 

รวมตามยุทธศาสตร์ 78 79.59 39,112,435 98.58 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่ 

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาสังคม  ความมั่นคงภายใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      
1. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 4 4.08 190,000 0.48 กองการศึกษา 

รวมตามยุทธศาสตร์ 4 4.08 190,000 0.48 
รวมทั้งสิ้น 98 100 39,677,435 100 

 
 

รวมโครงการทั้งหมด จำนวน 98 โครงการ 
รวมเป็นงบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 39,677,435 บาท 

 
 

 

 

 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสังคม  ความมั่นคงภายใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ; ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชมุชนท้องถิ่นตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
แผนงานการเกษตร 
      งานส่งเสริมการเกษตร 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี ้

30,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

2. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี ้

30,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตข้าวพันธุ์ดี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตขา้วพันธุ์ดี และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี ้

30,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

4. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลัง
นา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลัง
นา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
สำหรับโครงการนี ้

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

ผด.02 



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. อุดหนุนกลุ ่มปลูกผักหวานบ้าน
โนนสะอาด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
อุดหนุนกลุ่มปลูกผักหวานบ้านโนน
สะอาด  เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการปลูกผักหวานป่าใน 
ประจำปีงบประมาณ 2565           

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

6. อุดหนุนกลุ ่มแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรสวนสองสุวรรณบ้านทุ่ง
โพธิ ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
อุดหนุนกลุ่มแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตรสวนสองสุวรรณบ้านทุ่ง
โพธิ์  เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 
2565 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

7. อุดหนุนกลุ่มพันธุ์ข้าวและปุ๋ยหมัก
ชีวภาพบ้านโต่งโต้น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
อุดหนุนกลุ่มพันธ์ุข้าวและปุ๋ยหมัก
ชีวภาพบ้านโต่งโต้น  เพื่อเป็นเงิน
อุดหนุนตามโครงการผลติปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 
2565 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

8. อุดหนุนกลุ่มผู ้ผลิตและจำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านโตง่โต้น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
อุดหนุนกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่าย
ผลผลติทางการเกษตรบ้านโต่งโตน้ 
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ผลิตและจำหน่ายผลผลติทางการ
เกษตร ประจำปีงบประมาณ 
2565           

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. อุดหนุนกลุ่มข้าวฮางนอกบ้านหว้ย
บง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
อุดหนุนกลุ่มข้าวฮางนอกบ้านห้วย
บง เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการผลติและจำหน่ายข้าวฮา
งงอก ประจำปีงบประมาณ 2565           

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

10. อุดหนุนกลุ่มสตรีบ้านศรีสง่า เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
อุดหนุนกลุ่มสตรีบ้านศรสีง่า   เพื่อ
เป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ประดิษฐ์และจดัดอกไม้ในงานสีดำ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

รวม 170,000 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้าและบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ; ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างมูลค่า  เพ่ิมผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ; ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
แผนงานการเกษตร 
      งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

- เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระ
เก ียรต ิฯ และค ่าใช ้จ ่ายอื ่นๆที่
จำเป็นสำหรับโครงการนี้ 

30,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

3. โครงการร ักษ ์น ้ำร ักษ ์ป ่าร ักษ์
แผ่นดินตำบลโนนสะอาด 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการร ักษ ์น ้ำร ักษ ์ป ่าร ักษ์
แผ ่นด ินตำบลโนนสะอาด และ
ค่าใช้จ ่ายอื ่นๆที ่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

30,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
ส่งเสริม
เกษตรฯ 

            

รวม 70,000 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ; ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
     งานบริหารทั่วไป 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกนัภัย

ฝ่ายพลเรือน   
เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป่วย
การชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และอาสาสม ั ค รป ้ อ งก ั นและ
บรรเทาสาธารณภัย 

30,000 นอกพ้ืนท่ี
ตำบล 

สำนักปลดั             

2. ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 

เ พ ื ่ อ จ ่ า ย เ ป ็ น ค ่ า ต อ บ แ ท น
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ ่น ของ
เทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวน 
2 คน 

120,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             

3. ค่าตอบแทนของผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ให ้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ เก ี ่ยวก ับการ
เลือกตั้ง 

เ พ ื ่ อ เ ป ็ น ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ ห ้ แ ก่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
องค ์ ก รปกครองส ่ วนท ้ อ งถิ่ น 
ผู ้อำนวยการการเลือกตั ้งประจำ
องค ์ ก รปกครองส ่ วนท ้ อ งถิ่ น 
นายอำเภอ กรรมการประจำหน่วย

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
เล ือกตั ้ง เจ ้าหน้าที ่ร ักษาความ
ปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และผู้ที่
ได้ร ับการแต่งตั ้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี ่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
เลือกตั้งซ่อม ได้รับค่าตอบแทนตาม
อ ั ต ร า บ ั ญ ช ี ค ่ า ต อ บ แ ท น ซึ่ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
ไว้ท้ายระเบียบ 

4. ค่าจ้างเหมาบริการ เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนดำเนิน
โ ค ร งก า รหร ื อ เพ ื ่ อ เ ส ร ิ มการ
ปฏิบ ัต ิงานตามหน้าที ่ปกต ิของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,280,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             

5. ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารธุรการและ
ค่าบร ิการพื ้นที ่ เก ็บฐานข้อมูล
ระบบสารบรรณอิเล ็กทรอนิกส์ 
(รายปี) 

เพื ่อเป ็นค่าใช้จ ่ายด ้านเอกสาร
ธุรการ เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสารเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และ
ค่าบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(รายปี) 
เป็นต้น 

30,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
งาน

เจ้าหน้าท่ี 

            

6. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื ่อจ ่ายเป็นค่าเช ่าเคร ื ่องถ ่าย
เอกสารแบบมีการย่อ-ขยาย ซึ่งมี
ปริมาณการถ่ายขั ้นต่ำ 10 ,000 
แผ่น/เดือน 

42,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             

7. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู ้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
ส ภ า ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  แ ล ะ ส ม า ชิ ก

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ผู้แทนราษฎร และการเลือกตั้งซ่อม 
ตามที่กฎหมายกำหนด 

8. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
ประจำปี 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
ประจ ำป ี  พ . ศ .  2565  และ
ค่าใช้จ ่ายอื ่นๆที ่จำเป ็นสำหรับ
โครงการนี้ 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             

9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้
พื ้นฐานเกี ่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและการป้องกันการทุจริต
ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ ่น และพนักงานเทศบาล
(ตามนโยบายคุณธรรม จริยธรรม 
และเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต ่ อต ้ านการท ุ จ ร ิ ตคอร ั ป ช่ัน
ประกอบกับการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรม) ประจำปี
งบประมาณ 2565 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้
พื ้นฐานเกี ่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลและการป้องกันการทุจริต
ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล(ตาม
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอรัปช่ันประกอบกับการ
ส่งเสริมการปฏิบัต ิตามประมวล
จริยธรรม) ประจำปีงบประมาณ 
2565 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
สำหรับโครงการนี้ 

15,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             

10. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทนสำหรับ
ผ ู ้ประก ันตนมาตรา 33 และ

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมและ
ก อ ง ท ุ น เ ง ิ น ท ด แ ท น ส ำ ห รั บ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 

5,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
มาตรา 40 ประจำปีงบประมาณ 
2565 

40 ประจำปีงบประมาณ 2565 
และค่าใช้จ่ายอื ่นๆอื ่นๆที่จำเป็น
สำหรับโครงการนี้ 

11. โ คร งการฝ ึ กอบรมหล ั กส ู ตร 
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การ
ดำเน ินการทางว ิน ัย และการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ท า ง ล ะ เ ม ิ ด ข อ ง
เจ้าหน้าที ่ สำหรับบุคลากรของ
เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ะ อ า ด 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
ฝ ึกอบรมหล ักส ูตร เสร ิมสร ้าง
ความรู้เกี่ยวกับวินัย การดำเนินการ
ทางวินัย และการดำเนินการทาง
ละเม ิดของเจ ้าหน ้าท ี ่  สำหรับ
บุคลากรของเทศบาลตำบลโนน
สะอาด ประจำป ี งบประมาณ 
2565 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
สำหรับโครงการนี้ 

30,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             

12. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ศรีบุญเรืองตามโครงการบริหาร
จัดการงานพระราชพิธีและงานรัฐ
พ ิธ ี  ในส ่วนภ ูม ิภาค ประจำปี  
2565 

 30,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             

13. ค ่าจ ้างบร ิการประมวลผลและ
จัดเตรียมข้อมูล โครงการสำรวจ
ความพึงพอใจในค ุณภาพและ
บริการ ประจำปี 2565 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างบริการ
ประมวลผลและจัดเตรียมข้อมูล 
โครงการสำรวจความพึงพอใจใน
ค ุณภาพและบร ิการ ประจำปี   
2565 เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สำรวจประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ขอ งรั ฐ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน
ที่มารับบริการ หรือติดต่อองค์กร

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการ
ป ร ะ เ ม ิ น  โ ด ย ก า ร จ ้ า ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากภายในหร ือภายนอกพ ื ้นที่
จังหวัดเป็นหน่วยสำรวจ 

รวม 1,652,000 
 

งานบริหารงานคลัง 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โ ค ร งก า รประย ุ กต ์ ใ ช ้ ข ้ อมู ล

ภูมิศาสตร์เพื ่อบริหารจัดการใน
องค์กร ภายใต้โครงการจัดทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ ื ่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายการดำเนิน
โ ค ร งก า รประย ุ กต ์ ใ ช ้ ข ้ อ มู ล
ภูมิศาสตร์เพื ่อบริหารจัดการใน
องค์กร ภายใต้โครงการจัดทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และ
ค่าใช้จ ่ายอื ่นๆที ่จำเป ็นสำหรับ
โครงการนี้ 

300,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กองคลัง             

รวม 300,000 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โ คร งการจ ั ดต ั ้ ง และทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจำปี 2565 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้ง
และทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2565 และ
ค่าใช้จ ่ายอื ่นๆที ่จำเป ็นสำหรับ
โครงการนี้ 

50,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
งานป้องกัน 

            

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สำคัญ ประจำปี 2565 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี 
2565 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
สำหรับโครงการนี้ 

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
งานป้องกัน 

            

3. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจำปี  
2565 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ประจำปี 2565 และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ 

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
งานป้องกัน 

            

4. โครงการเพิ ่มศักยภาพบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจำปี 2565 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายโครงการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 
2565 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
สำหรับโครงการนี้ 

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
งานป้องกัน 

            

5. โครงการอบรมเยาวชนช่วยเหลือ
ผ ู ้ประสบภ ัยทางน ้ำ ประจำปี  
2565 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
เยาวชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
งานป้องกัน 

            



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

น้ำ ประจำปี 2565 และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ 

รวม 130,000 
 
 
แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา    

1,993,750 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

2. โครงการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

30,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2565 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2565 และค่าใช้จ ่าย
อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ 

100,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

4. โครงการสายใยรักจากแม่สู ่ลูก 
ประจำปี 2565 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการสายใยรักจากแม่ส ู ่ลูก 
ประจำปี 2565 และค่าใช้จ ่าย
อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ 

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประจำปี 2565 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด ็กเล ็ก ประจำป ี 2565 และ
ค่าใช้จ ่ายอื ่นๆที ่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

30,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

6. โครงการค่ายเสริมสร้างพัฒนาการ
เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการค่ายเสริมสร้างพัฒนาการ
เร ียนรู ้สำหรับเด็กปฐมวัย และ
ค่าใช้จ ่ายอื ่นๆที ่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

5,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

7. โครงการส่งเสริมสุขภาพและการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโนน
สะอาด 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพและการ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลโนน
สะอาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเปน็
สำหรับโครงการนี้ 

6,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

8. โ คร งการ เพ ิ ่ มศ ั กยภาพ เพื่ อ
พัฒนาการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โ ค ร งก า ร เพ ิ ่ ม ศ ั ก ยภ าพ เพื่ อ
พัฒนาการปฏิบัติงานของครูและ
บ ุคลากรทางการศ ึกษา  และ
ค่าใช้จ ่ายอื ่นๆที ่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

50,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

9. อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 ศูนย์ 

508,300   ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จำนวน 250 คนๆละ 7.82 บาท 
จำนวน 260 วัน 
หมายเหต ุ  เน ื ่ องจากป ัจจ ุบัน
สถานการณ ์การแพร ่ ระบาด
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) การจัดซ ื ้ออาหาร
เสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ จะไม่
เกิดผลประโยชน์ต ่อเด็กปฐมวัย 
เนื่องจากการเรียนการสอนจะอยู่
ในรูปแบบออนไลน์ 

10. อาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ย ู เอชที ชน ิดกล ่อง ของ
โรงเร ียนสังก ัด สพฐ. ในพื ้นที่
เทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวน 
10 โรงเรียน จำนวน 878 คนๆ
ละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน 
หมายเหต ุ  เน ื ่ องจากป ัจจ ุบัน
สถานการณ ์การแพร ่ ระบาด
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) การจ ัดซ ื ้ออาหาร
เสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ จะไม่
เกิดผลประโยชน์ต ่อเด็กปฐมวัย 
เนื่องจากการเรียนการสอนจะอยู่
ในรูปแบบออนไลน์ 

1,785,150   ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

11. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางว ันโรงเร ียนส ังก ัด สพฐ. 

3,687,600 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จำนวน 10 โรงเร ียน  จำนวน  
878  คนๆละ  21  บาท  จำนวน  
200 วัน 

12. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตาม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ในโรงเรียน สพฐ. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ตามโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมในโรงเร ียน 
สพฐ.  จำนวน 10 โรงเรียน   

100,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

13. อุดหนุนโรงเรียนทุ ่งโพธิ ์นาอุดม
วิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ศ ูนย ์เคร ือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศรีบุญ
เรือง 5 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ศรีบุญเรือง 5       

80,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

14. อุดหนุนโรงเรียนหินตลาดศรีสง่า
ว ิ ทย า  ส าข าศร ี ภ ู ทอ ง  ต าม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพต ิด ในรง เร ี ยน ประจำปี
งบประมาณ 2565 

 30,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 8,425,800 
 

 

 

 



งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ว า ม รู้
หนังสือพิมพ์ศูนย์การอ่านหนังสือ
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ตาม
โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ค ว า ม รู้
หนังสือพิมพ์ศูนย์การอ่านหนังสือ
หมู่บ้าน ภายในตำบลโนนสะอาด 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

65,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 65,000 
 
แผนงานสาธารณะสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการตลาดนัดน่าซื ้อเคียงคู่

อาหารปลอดภัย 
เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการตลาดนัดน่าซ ื ้อเค ียงคู่
อาหารปลอดภัย และค่าใช้จ ่าย
อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

2. โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

3. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
พ ร ะ เ ทพฯ ก า ร พ ั ฒน า ร ะ บ บ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
พ ร ะ เ ท พ ฯ ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

40,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

4. โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

5. โ ค ร ง ก า ร ล ด ล ะ เ ล ิ ก ก า ร ใ ช้
ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โ ค ร ง ก า ร ล ด ล ะ เ ล ิ ก ก า ร ใ ช้
ถุงพลาสติกและภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
สำหรับโครงการนี้ 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

6. โครงการส ่ ง เสร ิมการจ ัดการ
สุขภาพในชุมชนเพื่อลดเหตุรำคาญ 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการส ่ ง เสร ิ มการจ ัดการ
สุขภาพในชุมชนเพื่อลดเหตุรำคาญ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมบ้านเรา
สะอาด 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมบ้านเรา
สะอาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
สำหรับโครงการนี้ 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ต้นแบบคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
ต้นแบบคัดแยกขยะที่ต้นทาง  และ
ค่าใช้จ ่ายอื ่นๆที ่จำเป ็นสำหรับ
โครงการนี้ 

40,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร ็งเต้านม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

10. โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน และ
ค่าใช้จ ่ายอื ่นๆที ่จำเป ็นสำหรับ
โครงการนี้ 

40,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

11. โครงการอาหารและน้ำปลอดภัยใส่
ใจผู้บริโภค 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอาหารและน้ำปลอดภัยใส่
ใจผู ้บริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็นสำหรับโครงการนี้ 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 210,000 
 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเปน็
สำหรับโครงการนี้ 

50,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

           



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการ
เข้าถึงบริการของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการ
เข้าถึงบริการของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็นสำหรับโครงการนี ้

50,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

3. โครงการสำรวจข้อมูลสตัว์  จำนวน 
17 ชุมชน 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายโครงการ
สำรวจข้อม ูลสัตว์  จำนวน 17 
ช ุ มชน  ประจำป ี งบประมาณ 
2565           

5,355 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

4. โ คร งการส ั ต ว ์ ปลอด โ รค  คน
ปลอดภ ั ย  จ าก โ รคพ ิษส ุ ขบ้ า  
จำนวน 17 ชุมชน 

 53,550 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

5. อุดหนุนคณะกรรมการกองทุน
สุขภาพชุมชนตำบลโนนสะอาด 
ตามโครงการพระราชดำริ ด ้าน
สาธารณสุข  จำนวน 17 ชุมชน 

เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการกองท ุนส ุขภาพ
ชุมชนตำบลโนนสะอาด เพื่อเป็น
เ ง ิ น อ ุ ด ห น ุ น ต า ม โ ค ร ง ก า ร
พระราชดำร ิ  ด ้านสาธารณสุข  
จำนวน 17 ช ุมชน ประจำปี
งบประมาณ 2565   

340,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

            

รวม 498,905 
 
 
 
 



แผนงานสังคมสงเคราะห ์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โ คร งการอบรมอาสาบร ิบาล
ท้องถิ่น 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมอาสาบริบาลท้องถิ่น 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

2. โ คร งการ ให ้ ความช ่ วย เหลื อ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โ ค ร งก า ร ให ้ ค ว ามช ่ ว ย เ หลื อ
ประชาชนด้านการส ่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ 

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

3. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  และ
ค่าใช้จ ่ายอื ่นๆที ่จำเป ็นสำหรับ
โครงการนี้ 

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

4. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
ตำบลโนนสะอาด 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
ตำบลโนนสะอาด  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ 

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

         
 
 

   

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคน
ในครอบครัว 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และคนใน
ครอบครัว  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็นสำหรับโครงการนี้ 

20,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

6. โครงการส ่ ง เสร ิ มส ุ ขภาพจิต
ผู้สูงอายุตำบลโนนสะอาด 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โคร งการส ่ ง เ ส ร ิ มส ุ ขภาพจิต

100,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/             



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผู ้ส ูงอายุตำบลโนนสะอาด  และ
ค่าใช้จ ่ายอื ่นๆที ่จำเป ็นสำหรับ
โครงการนี้ 

สวัสดิการ
สังคมฯ 

7. อ ุดหน ุน เหล ่ ากาชาดจ ั งหวัด
หนองบัวลำภู 

เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เหล่า
กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อ
ดำเน ินก ิจกรรมการกุศลที ่ เป็น
สาธารณะประ โยชน ์ เ ป ็ น เ งิน
อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ 
ด ้านสาธารณส ุข  จำนวน 17 
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565    

30,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

รวม 210,000 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการฝ ึกอบรมเสร ิมสร ้าง

ศ ั ก ยภ าพป ้ อ งก ั นย า เ ส พติ ด
เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ะ อ า ด 
ประจำปี 2565 

เพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนิน
โครงการฝ ึกอบรมเสร ิมสร ้ า ง
ศักยภาพป้องกันยาเสพติดเทศบาล
ตำบลโนนสะอาดประจำปี 2565  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี้ 

50,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             

2. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด
หนองบัวลำภู โครงการป้องกัน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ
ปกครองจ ังหว ัดหนองบ ัวลำภู  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

40,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แ ล ะ แ ก ้ ไ ขป ั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 
2565 กิจกรรม การบำบัด รักษา 
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพ
ติด   

3. อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรศรีบุญ
เรือง โครงการดำเนินงานชุมชน 
เพื ่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
ครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินอุดหนุนสถานี
ตำรวจภูธรศรีบุญเรือง โครงการ
ดำเนินงานชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพต ิดแบบครบวงจร ตาม
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ช า ต ิ  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ 2565 

40,000 ทต. 
โนนสะอาด 

สำนักปลดั             

รวม 130,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานเคหะและชมุชน 
งานไฟฟ้าและถนน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
สายคุ้มโนนคำน้อย หมู่ที่ 7 – สาม
แยกโต่งโต้น หมู่ที่ 7    

เพื ่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ  สายคุ้มโนนคำน้อย 
หมู่ที่ 7 – สามแยกโต่งโต้น หมู่ที่ 7    

200,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กองช่าง             

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
สายบ้านโนนนาใหม่ หมู่ที่ 13 หมู่
ที่ 7    

เพื ่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ  สายบ้านโนนนาใหม่ 
หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 7    

50,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กองช่าง             

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
สายบ้านวังคูณ  หมู่ที่ 17    

เพื ่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ  สายบ้านวังคูณ  หมู่
ที่ 17    

100,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กองช่าง             

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
สายบ้านห้วยบง  หมู่ที่ 10 

เพื ่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ  สายบ้านห้วยบง  หมู่
ที่ 10 

100,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กองช่าง             

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
สายบ้านคึมน้ำเกลี้ยง  หมู่ที่ 11 

เพื ่อใช้จ่ายในโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ  สายบ้านคึมน้ำเกลี้ยง  
หมู่ที่ 11 

50,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กองช่าง             

รวม 500,000 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชุมชนวังโปร่ง หมู่ที่ 
3 -ฝายน้ำล้นตำบลยางหล่อ 

กว ้ าง 5 .00 เมตร ระยะทาง 
196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื ้นที ่ไม ่น้อยกว่า 980.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

500,000 ชุมชนวัง
โปร่ง หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย (นภ.ถ.14008) 
ชุมชนคึมน้ำเกลี้ยง 11 – ชุมชน
วังไฮ 

กว ้ าง 6 .00 เมตร ระยะทาง 
995.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,970.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

3,001,000 ชุมชนคึมน้ำ
เกลี้ยง หมู่ที ่
11 

กองช่าง             

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชุมชนห้วยบง หมู่ที่ 
10 – ป่าช้า 

กว ้ าง 5 .00 เมตร ระยะทาง 
196.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื ้นที ่ไม ่น้อยกว่า 980.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

500,000 ชุมชนห้วยบง 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชุมชนห้วยบง หมู่ที่ 
10 ซอยข้างโรงเรียนบ้านห้วยบง 
(ธนาคารกรุงเทพ 19) 

กว ้ าง 3 .50 เมตร ระยะทาง 
230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื ้นที ่ไม ่น้อยกว่า 805.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

392,000 ชุมชนห้วยบง 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย (นภ.ถ.14004) 
ชุมชนทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 – ชุมชนวัง
โปร่ง หมู่ที่ 3 

กว ้ าง 5 .00 เมตร ระยะทาง 
23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื ้นที ่ไม ่น้อยกว่า 160.00 

82,000 ชุมชนทุ่งโพธิ์ 
หมู่ที่ 5 – 
ชุมชนวัง
โปร่ง หมู่ที่ 3 

กองช่าง             



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย (นภ.ถ.14002) 
ช ุมชนโนนสะอาด หม ู ่ท ี ่  1 – 
ชุมชนโคกม่วง 

กว ้ าง 6 .00 เมตร ระยะทาง 
995.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,970.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

3,001,000 ชุมชนโนน
สะอาด หมู่ที่ 
1 

กองช่าง             

รวม 7,476,000 
 
แผนงานงบกลาง 

งานงบกลาง 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
2564 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ค่าชำระหนี้เงินกู ้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้

เงินต้น เงินกู้ ก.ส.ท. วงเงินกู้ 
1,508,949 ทต. 

โนนสะอาด 
กองคลัง             

2. ค่าชำระดอกเบีย้ เพ ื ่อเป ็นค่าใช ้จ ่ายในการชำระ
ดอกเบี้ย เงินกู้ ก.ส.ท. วงเงินกู้ 

375,522 ทต. 
โนนสะอาด 

กองคลัง             

3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ให้มี
รายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

13,000,000 ทั้ง 17 
หมู่บ้าน

ตำบลโนน
สะอาด 

สำนักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

4. เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

4,000,000 ทั้ง 17 
หมู่บ้าน

สำนักปลดั/             



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

คุณภาพชีวิตของผูด้้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้มีรายได้น้อย ให้มีรายได้
เพียงพอต่อการดำรงชีพ และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้แก่ผู้
พิการ 

ตำบลโนน
สะอาด 

สวัสดิการ
สังคมฯ 

5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผูด้้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ป่วยตดิ
เชื้อ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการ
ดำรงชีพ และสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ ให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส ์

150,000 ทั้ง 17 
หมู่บ้าน

ตำบลโนน
สะอาด 

สำนักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

6. เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น 
หรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
ก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะ
เกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ 

199,999 ทั้ง 17 
หมู่บ้าน

ตำบลโนน
สะอาด 

สำนักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            

7. เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตำบลโนนสะอาด 

เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับตำบล
โนนสะอาด โดยตั้งจ่าย จำนวนร้อย
ละ 50 ของเง ินสมทบ สปสช. 
(ประชากรเทศบาลตำบลโนน
สะอาด จำนวน 12 ,456 คน x 

280,260 ทั้ง 17 
หมู่บ้าน

ตำบลโนน
สะอาด 

สำนักปลดั/ 
สวัสดิการ
สังคมฯ 

            



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

45 บาท) x 50% = 280 ,260 
บาท 

รวม 19,514,730 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสังคม  ความมั่นคงภายใน  สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ; ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ; ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
     งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการส ืบสานประเพณ ีวัน
มหาสงกรานต์ไหว้ศาลหลักเมือง 
เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล โ น น ส ะ อ า ด 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการสืบสานประเพณีวัน
มหาสงกรานต์ไหว้ศาลหลักเมือง 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
ประจำปีงบประมาณ 2565 และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี ้

30,000 ในพื้นที่
ตำบล 

กศ.             

2. โครงการสืบสานประเพณลีอย
กระทง เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการสืบสานประเพณลีอย
กระทง เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
ประจำปีงบประมาณ 2565 และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับ
โครงการนี ้

50,000 ในพื้นที่
ตำบล 

กศ.             

3. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
ศาลหลักเมืองและองค์ประธาน
คู่บ้านคู่เมือง เทศบาลตำบลโนน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
ศาลหลักเมืองและองค์ประธาน

10,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กศ.             



ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สะอาด ประจำปีงบประมาณ 
2565 

คู่บ้านคู่เมือง เทศบาลตำบลโนน
สะอาด ประจำปีงบประมาณ 
2565    และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็นสำหรับโครงการนี ้

4. โครงการขบวนแห่ศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการขบวนแห่ศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
2565 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จำเป็นสำหรับโครงการนี ้

100,000 ทต. 
โนนสะอาด 

กศ.             

รวม 190,000 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีจำนวนครุภัณฑ ์
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 

เทศบาลตำบลโนนสะอาดไม่มีการตั้งรายจ่ายประเภทครุภัณฑ์ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
 
 

            

รวม 0 
 

ผด.03 


